
KVBB. Bestyrelsesmøde 26. april 2017 kl. 19.00 i Skolebigården.

1. Orientering
Bl.a. DBF generalforsamling 22. april

2. Betaling af transport for DBFs uddannelser til koordinatorer
DBF planlægger mere uddannelse til koordinatorerne. Dorte har fx været afsted vedr. 
sygdomsbekæmpelse og der er inviteret til præsentation af Dronningeproduktionsmateriale i 
Kolding 7. maj. Det kan koste et eller andet for kurset/forplejning som foreningen uden videre 
påtager sig, men hvad gør vi med transporten? Kan vi forlange at koordinatorerne lægger benzin- 
og bropenge foruden dagen?
Forslag om at vi drøfter det og beslutter hvilke udgifter foreningen skal dække - evt med et årligt 
loft. Det vil desuden være ønskeligt at der er to koordinatorer på hver post, da det reelt er meget 
viden der investeres i og det derfor vil være godt at have et par hoveder på det.
Jeg medbringer liste over koordinatorer og DBFs uddannelsesplan til mødet.
Ref: Foreningen tilbyder dækning af bro og benzin og evt. kursusafgift, men med samkørsel hvis 
flere koordinatorer deltager. Vi følger løbende hvor mange udgifter der bliver til formålet.

3. Indkøb af ’gør-det-selv-medlemskasser’ til ’udlejning’.

a) Lysstøberkit – status. Brug for noget?

b) Dronningekasse – status. Brug for noget?

Ref: Kasserne er i hus og kan udlejes. Der ligger information på hjemmesiden. 
Jeanett er kontaktperson for lysstøberkassen. Erik er kontaktperson for  dronningekasserne.
De udlejes for 50 kr.: Lysstøberkassen pr. uge, dronningekasserne pr max. 3 uger.

4. DAS Projekt – status. Brug for noget?
Johan deltog ikke i mødet.

5. Planlægning af sommeren
Begynderstader.
Resten
Vi har 2-dronning
Afrikastade
Halmkube

Tavlehonning
Dronningekursus, der kræver god ’rugefamilie’.

Hvordan samler vi holdene omkring de forskellige stader?
Skal der evt. være ’fokus-aften’ på hver af dem?
Fx afventer Afrikastadet en sværm. Hvad skal der ske til den kommer? 
Optimering af stadet?
Klargøring?

Ref: - Interesserede har fordelt sig som instuktører på begynderstaderne. Vi efterlyser flere når vi 
mødes i skolebigården. Kurt styrer 2-dronning. Der er foreløbigt kun 12-14 stykker fra 
begynderkurset der synes at fortsætte i skolebigården. Obs på at de nye bliver ved staderne og at 
Afrika- og Kubebiavl er tænkt for de erfarne.
- Der er tavlehonningeudstyr til Langstroth.
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- Vi skal lave flere familier. Enten selv eller via sværme.
- Fællesspisning m.fl. er datosat i Honningtavlen.
- Vi har honning-jordbærdag 17. juni kl. 10-13 og siger ja til at deltage på markedsdagen i Græsted
samme dag kl. 10-14/15-stykker. Vi får desuden besøg af Klima-gruppen i skolebigården ved 14-
tiden.

- Dorte har lavet en to-do liste med en række opgaver vi har brug for at være flere om, bl.a. 
græsslåning, honningslyngevikar m.fl. Den annonceres første aften i skolebigården.
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